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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 26. srpna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"dnes v Otázkách Václava Moravce na ČT byl pan Roman Češka z bývalého Fondu 
národního majetku a o privatizaci OKD řekl, že asi 3% akcií bylo rozděleno obcím. 
Když hrozilo, že je obce levně prodají, že svolali do Prahy jednání, na kterém obcím 
nabídli, že od nich akcie stát koupí zpět za vyšší cenu, než jim nabídl soukromník. 
Jednání že za silné účasti obcí proběhlo. 
V rámci práva na informace k předchozímu dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:  
a) kolik bylo vydáno akcií jaké jmenovité hodnoty,  
b) jak byly tyto akcie procentně rozděleny  na stát, kuponovou privatizaci, obce fondy 
a pod., 
c) kolik akcií bylo přiděleno městům Ostrava, Karviná a Havířov, 
d) poskytnout informace, obsažené ve zvacím dopisu na jednání, a to poskytnutím 
kopie pozvánky 
e) poskytnout informace, obsažené v zápisu z tohoto jednání, který byl nepochybně 
pořízen, a to poskytnutím jeho kopie, 
f) sdělit, zda byl přítomen zástupce města Ostravy, a pokud ano, kdo to byl,  
g) zda byl zápis později účastníkům rozeslán, případně aspoň těm kdo o to požádali, 
a 
h) poskytnout informace, obsažené v písemnosti, ze které se město Ostrava 
dovědělo o přidělení akcií OKD a.s., a to poskytnutím její kopie." 

K jednotlivým bodům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

Ad a) 
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Emitováno bylo 27 780 000 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.  

Ad b) 

Bývalým Ministerstvem pro správu národního majetku a privatizaci České republiky 
bylo dne 11. 10. 1993 vydáno rozhodnutí o privatizaci společnosti Ostravsko-
karvinské doly, a.s. s následujícím rozdělením akcií:  

kupónová privatizace        40 % 

Restituční investiční fond                   3 % 

Nadační investiční fond                   1 % 

oprávněné osoby                    0,01 % 

bezúplatný převod na 12 měst a obcí regionu                3 % 

Revírní bratrská pokladna                   1 % 

dočasné ponechání na FNM                51,99 %  

Ad c) 

Městu Ostrava bylo přiděleno 138 000 kusů akcií, městu Karviná bylo přiděleno 
180 000 kusů akcií a městu Havířov 90 000 kusů akcií. 

Ad d) až g) 

Jednání se zástupci měst a obcí se uskutečnilo 31. 3. 1998 v Ostravě a 1. 4. 1998 
v Havířově (v příloze dopisu Vám zasíláme kopie zápisů vč. prezenčních listin), 
kterému předcházela písemná výzva Fondu národního majetku ze dne 20. 3. 1998, 
jíž byly osloveny města a obce uvedené ve výše zmíněných prezenčních listinách 
(pro informaci Vám v příloze dopisu zasíláme též kopii výzvy adresované městu 
Karviná).     

Ad h) 

Kopii požadované "Dohody" Vám zasíláme v příloze dopisu. 

Veškeré Vámi požadované dokumenty, které Vám Ministerstvo financí zasílá  
v příloze dopisu, jsou poskytnuty s výjimkou anonymizovaných částí, které obsahují 
osobní údaje fyzických osob. K těmto částem požadovaných dokumentů bylo vydáno 
samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j. MF-21172/2018/10-5-
Roz. 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz

